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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 10 februari 2011 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mevrouw. A. Ripmeester (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: burgemeester A. Attema en de wethouders 
H. Dokter en M. Vroegindeweij. 
Tevens aanwezig: bij agendapunt 4 van politiedistrict Feijenoord-Ridderster, de heren P. Melsen en  
A. de Jong en bij agendapunt 5 van brandweerdistrict Zuid, de heer L. van den Ouden en mevrouw  
P. Claus. 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Op verzoek van de burgemeester, die hierover overleg heeft gehad met de heer Van Houcke, zal 
agendapunt 8. Bijtende honden, behandeld worden in de commissievergadering van 10 maart a.s. De 
agenda wordt met deze wijziging vastgesteld. 
  
2. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 13 januari 2011 
De heer Van der Spoel wacht nog op een antwoord op zijn vraag (blz. 2) wat voor het college de 
ondergrens van de vrije reserve is. Wethouder Vroegindeweij laat weten dat hij hierop een reactie 
heeft gegeven in de Auditcommissie. Het uiterste minimum is het bedrag dat we als gemeente als 
risico lopen. Dat is de bufferreserve van 2 mln. Of en hoeveel lager de vrije reserve kan dan dat deze 
nu is, komt aan de orde bij de behandeling van de vast te stellen Nota Reserves, vóór de 
zomervakantie. Er zal dan beslist moeten worden wat een verantwoorde grootte is. 
 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 

- Toezegging 2.Fusie Korfbalverenigingen: de raadsleden hebben hierover per mail een 
raadsinformatiebrief gehad. Op 14 maart a.s. wordt hierover voor de raad een presentatie 
gegeven; is afgedaan. 

- Toezegging 6. Delegatie WBAG: is behandeld in de raad; is afgedaan. 
 
Ten aanzien van de lijst van actiepunten zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 

- Actiepunt 1. Indicatiestelling en Wijzerplaats: mevrouw Fräser zal bezien of deze gehandhaafd 
moet worden en zo ja, hoe zij daar invulling aan kan geven. 

- Actiepunt 2. Aanrijtijden ambulance: de laatste overzichten zullen in de commissie van  
10 maart a.s. behandeld worden in aanwezigheid van een deskundige van de VRR. 

- Actiepunt 3. Bijtende honden: wordt geagendeerd voor 10 maart a.s. 
 
3. Spreekrecht 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
  
4. Districtsplan politie Feijenoord-Ridderster 2011 (DJP) 
Naar aanleiding van diverse vragen van de heer Koppes laten de burgemeester en de heer Melsen 
het volgende weten. Alle signalen over jeugdgroepen worden in een lokaal overleg besproken. In dat 
overleg wordt een lijst vastgesteld van de groepen die worden “gepeld” en waaraan blijvend aandacht 
wordt besteed. Deze groepen komen in aanmerking voor de Beke aanpak. Beke is de naam van de 
criminoloog wiens naam aan deze aanpak is verbonden. De gemeentelijke bijdrage bestaat uit het 
deelnemen aan genoemd lokaal overleg. 
 
Screeningsgebieden, zoals genoemd in het DJP, komen er naar de mening van het college niet, 
omdat we in Ridderkerk niet zulke gebieden hebben. Wel wordt er met Stichting Woonvisie gesproken 
over preventieve projecten, zoals het project “Welkom in je nieuwe buurt”. 
 
De heer Melsen benadrukt dat de politie zeer blij is met de inzet van de buurtpreventie. Deze blijft door 
de politie ondersteund worden. De burgemeester benadrukt dat het wel een vrijwilligersactiviteit is, 
ondersteund door de politie. De heer Koppes vraagt aandacht voor de informatieuitwisseling tussen 
buurtpreventie en politie, bij de briefing. De heer Melsen zegt toe hiernaar te zullen kijken. 
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Ten aanzien van de openingstijden van het bureau merkt de heer Melsen op dat eind 2011 wordt 
overgegaan tot de mogelijkheid van 3D-contact. De bereikbaarheid wordt daarmee feitelijk uitgebreid. 
Via de griffie zal voor de raadsleden een nieuwe afspraak worden gemaakt, om deze vorm van 
contact op het districtsbureau te komen bekijken. 
 
Landelijk besteedt de buurtagent 60% van zijn 36-urige werkweek aan werk op straat. Landelijk is 
bepaald dat dit naar 80% moet. De heer Melsen ondersteunt dit, maar om dit te bereiken zal wel een 
aantal bureaucratische hobbels geslecht moeten worden. Daar wordt landelijk hard aan gewerkt. 
 
De wijkpolitie Ridderkerk heeft een formatie van 27 en 30 mensen zijn er werkzaam. Daarnaast zijn er 
4 vrijwilligers. Als gevolg van de landelijke bezuinigingen word voor 2011 nog nauwelijks een daling in 
de korpssterkte verwacht. In 2012 zal de korpssterkte wel gaan dalen. Het aantal aspiranten wordt 
steeds minder, omdat er geen nieuwelingen op de opleiding worden toegelaten. Als het gevolgen 
heeft voor Ridderkerk zal het in de toekomst gaan om enkele formatieplaatsen. De burgemeester 
geeft aan dat het gaat om rijksbeleid en de korpsbeheerder er alles aan doet “de schade” te beperken. 
Zij doet de suggestie aan de raadsleden een bijeenkomst te houden, waarin toekomstige 
ontwikkelingen bij de politie aan de orde kunnen komen (o.a. als gevolg van de nieuw in te voeren 
Politiewet). Hiervoor bestaat bij de commissie belangstelling. 
 
In het centrum van Rotterdam hebben beveiligers in de horeca extra training gehad en hebben zij wat 
meer bevoegdheden. Het is nog geen beleid dit op andere plaatsten mogelijk te maken. 
 
Ten aanzien van de milieudelicten is voor 2011 geen doelstelling geformuleerd. De politie handelt 
naar bewind van zaken. 
 
Naar aanleiding van vragen van mevrouw Van Houwelingen, deelt de heer Melsen het volgende mee.  
Ten aanzien van de 30-km-gebieden stelt het Openbaar Ministerie als eis dat slechts dan tot 
verbalisering kan worden overgegaan, als de inrichting van de weg inderdaad voldoet aan de eisen 
voor een 30-km-zone. Over het aantal inbraken in 2010 zal nog een overzicht verstrekt worden. Het 
aantal gevallen van zakkenrollerij in de winkelcentra is inmiddels flink gedaald. 
 
Naar aanleiding van vragen van de heer Van der Spoel, laat de heer Melsen het volgende weten. 
Inmiddels is de doelstellingenset (blz. 1 onder inleiding) bekend. Deze zal naar de griffie worden 
gestuurd om onder de raadsleden te verspreiden. Binnen het district worden heel veel 
hennepkwekerijen opgerold. Dit gaat door. Er wordt echter minimaal 1 maal een onderzoek ingesteld 
naar criminele verbanden achter deze kwekerijen. Een dergelijk onderzoek vraagt zeer veel inzet 
omdat het gaat om goed georganiseerde criminele verbanden. De mate van drugsoverlast in 
Ridderkerk is niet zodanig dat hieraan prioriteit moet worden toegekend. Mocht toch sprake zijn van 
een probleemgeval, dan wil de heer Melsen de afspraak gemaakt hebben, dat dat probleem dan wordt 
aangepakt. De geweldsmisdrijven, zoals mishandeling, geven in Ridderkerk geen aanleiding aan de 
aanpak extra prioriteit toe te kennen. Het landelijk bepaalde aantal van 500 animalcops zal niet extra 
op de sterkte komen. Voor deze werkzaamheden zullen andere werkzaamheden moeten vervallen. 
Het korps weet nog niet hoe hieraan vorm te geven. De heer Van der Spoel spreekt zijn waardering uit 
over crossmediale communicatie bij de politie en over de informatie die wordt verstrekt over de 
afwikkeling van aangiften.  
 
Naar aanleiding van vragen van de heer Onderdelinden, geeft de heer Melsen de volgende 
toelichting. Het landelijke politiebeleid moet worden omgezet in het regionaal te voeren beleid. 
Voordat dat laatste bekend is, is het al januari van het jaar. De districtschef kan dan pas beginnen met 
het opstellen van het Districtsjaarplan. Logistiek is het helaas daarom niet mogelijk het DJP eerder 
aan te bieden. Overigens kan met de wensen van de raadscommissie, na instemming van de 
burgemeester, wel rekening worden gehouden. De heer Onderdelinden benadrukt het zeer op prijs te 
stellen als de inspanning er op gericht blijft het DJP zo vroeg mogelijk aan de raadscommissie aan te 
bieden. De burgemeester acht dit ook een onderwerp dat in de speciale bijeenkomst aan de orde kan 
komen. 
 
De prioriteiten voor 2011 zijn voor een deel een kopie van die voor 2010. Ze zijn echter concreter en 
de lay-out van het DJP is gewijzigd. De meeste items spelen overal, lokaal zijn er echter wel 
specifieke aandachtspunten. Elke diender weet waar de speerpunten liggen. 
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De formatiedaling, als gevolg van de landelijke bezuiniging, zal ongeveer 600 fte bedragen op de 
korpssterkte van rond 5.300 fte. Aan de wijkpolitie wordt zeer veel belang gehecht. De heer Melsen 
verwacht dat de formatie daarvoor ongeveer gelijk zal blijven. Zo niet dan verwacht hij daarvoor een 
bezuiniging van 6 %. Voor Ridderkerk gaat het dan om ongeveer 2 fte. De minister wil de bezuiniging 
niet laten vinden binnen de operationele sterkte. 
 
Naar aanleiding van vragen van mevrouw Fräser laat de heer De Jong weten zeer blij te zijn met de 
hoogte van burgerparticipatie in Ridderkerk. Hij zou willen dat deze overal zo was. Om deze in 
IJsselmonde te verhogen, worden daar middelen ingezet als sms-alert en e-mailcirkels. Dit zal echter 
kleinschalig gebeuren. Burgernet zal ook in Ridderkerk worden geactiveerd. De invoering gaat echter 
minder snel dan verwacht. Inzet van sociale media is korpsbeleid. 
 
De heer Smit dringt ook aan op het in het vervolg vervroegen van het aanbeiden van het DJP. Hij wijst 
op de eerdere discussie die hierover in de commissie is gevoerd als het ging om het synchroon laten 
lopen met de lokale penc-cyclus. Nu de politie er toch is, vraag hij aan te geven hoe de politie omgaat 
met aangiften over hondenbeten. De heer Melsen geeft aan dat de mens achter de hond strafbaar is 
of niet, niet de hond. Om een aangifte aan te nemen moet er wel sprake zijn van een misdrijf. Daarbij 
komen vragen aan de orde als: is er sprake van nalatigheid, is er sprake van een verboden ras en is 
er sprake van een civiele kwestie. In voorkomende gevallen is het wel eens lastig wat op te nemen in 
de aangifte. Het kan een keus zijn om aangiften maar op te nemen, om daarna nog eens na te denken 
of van een aangiftewaardig feit sprake is. In gevallen met beten wordt altijd de hondenbrigade 
ingeschakeld. 
 
Op een vraag van de heer Van Nes (CU) laat de heer Melsen weten dat de bestrijding van 
mensenhandel een landelijke en daarmee ook een korpsprioriteit is. Vermelding in het DJP is daarom 
niet nodig. Voor controle op de prostitutie is er binnen het korps een apart prostitutiecontroleteam. 
 
De voorzitter dankt de heren Melsen en De Jong voor hun aanwezigheid en toelichtingen. 
 
5. Gevolgen contra expertises m.b.t. het materieel spreidingsplan cq dekkingsplan van de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) 
De burgemeester licht toe dat de OR van de VRR gebruik heeft gemaakt van zijn formele 
bevoegdheden en een contra-expertise heeft laten uitvoeren ten aanzien van het door het algemeen 
bestuur vastgestelde spreidingsplan. Zij vindt het van belang dat directie en OR is gesprek zijn om te 
bezien waarover overeenstemming bestaat en waar de verschillen over gaan. 
 
Naar aanleiding van vragen van mevrouw Van Houwelingen, laat de heer Van den Ouden het 
volgende weten. Of aan de zorgnormen voldaan blijft worden, is aan het bestuur ter beoordeling. 
Sinds jaar en dag komt er vanuit de kazerne Groene Tuinen een ladderwagen voor Ridderkerk. Dit zal 
niet veranderen. Het is, volgens de burgemeester, vanaf mei jl. bekend dat de derde tankautospuit uit 
de Ridderkerkse kazerne zou verdwijnen. Gegarandeerd is dat er desondanks goed geoefend kan 
blijven worden. Het specialisme binnen het Ridderkerkse korps was het hulpverleningsvoertuig. Deze 
wordt elders geplaatst. Voor de opkomst wordt voor de beroeps uitgegaan van een duur van 1 minuut. 
Voor de vrijwilligers van 4 minuten. Gelet op het speciale karakter van het korps Ridderkerk wordt voor 
de vrijwilligers in Ridderkerk uitgegaan van 3 minuten. Deze gegevens staan in het systeem en zijn 
bepalend voor welke tankautospuit als tweede wordt opgeroepen. Vermindering van het materieel en 
aantal brandweerlieden heeft geen gevolg voor de kosten die de Veiligheidsregio per bewoner in 
rekening brengt. Het is geen beleid om vrijwilligers langzaam weg te saneren. De kosten voor een 
beroepsbrandweer zouden voor Ridderkerk met een factor 2 tot 3 maal zo veel zijn als voor een 
vrijwilligerskorps. 
 
De heer Smit benadrukt dat het uitgangspunt moet blijven dat zo snel mogelijk hulp kan worden 
geboden. Op zijn vraag antwoordt de heer Van den Ouden dat differentiatie gemaakt kan worden naar 
het type meldingen. 
 
Op een vraag van mevrouw Fräser laat de heer Van den Ouden weten dat het kwalitatief niet mogelijk 
is om 7 duikteams te handhaven. De Veiligheidsregio gaat over naar 3 duikteams. Gekozen is voor 
verdeling over de regio die voor allen zo gunstig mogelijk is. Voor het rijden naar Ridderkerk is wel 
sprake van een langere aanrijtijd. 
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De heer Koppes benadrukt het belang van het OR-advies, omdat dit van de werkvloer komt. De heer 
Van der Spoel heeft de indruk dat met name de onderlinge communicatie niet goed verloopt. Hij 
verzoekt daar aandacht aan te besteden. 
 
Op een vraag van de heer Onderdelinden laat mevrouw Claus weten dat zij de districtschef en de 
burgemeester van informatie voorziet over wat op de werkvloer leeft/gebeurt. Besluiten van het 
bestuur voert zij uit wetende dat deze soms pijn kunnen doen bij de vrijwilligers. Wordt afgeweken van 
het overdrachtsdocument dan is het de afspraak dat daarover altijd eerst het gesprek wordt 
aangegaan met de vrijwilligers. 
 
De heer Onderdelinden geeft aan dat als de oplegde bezuinigingen van 5% onaanvaardbare 
consequenties hebben voor de veiligheid, het bestuur dit de raden wel moet laten weten. De heer Van 
der Spoel dringt er op aan de bezuinigingen met name te vinden bij het niet operationele deel. De 
burgemeester geeft aan dat er inmiddels een brief binnen is van het dagelijks bestuur waarin wordt 
aangegeven dat er moeite is de bezuinigingen volledig te halen. 
 
Afgesproken wordt ook eens een bezoek te brengen aan de brandweerkazerne. 
 
6. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
18 januari 2011, over vervolg bestuurskrachtmeting 2009 
De burgemeester geeft aan dat de tussenevaluatie wordt verricht zonder externe begeleiding, dat 
deze gelijk oploopt met de voorbereiding voor de jaarrekening 2010, maar dat het een apart stuk zal 
opleveren dat apart van de jaarrekening kan worden behandeld.  
 
Uit een discussie tussen griffier en wethouder Vroegindeweij blijkt dat de raadsdiscussie over het 
resultaat van de tussenevaluatie los gevoerd kan worden van de komende kerntakendiscussie. 
Besluiten die n.a.v. de tussenevaluatie worden genomen, kunnen later, in het kader van de 
kerntakendiscussie, weer worden bijgesteld. Het college zal in de tussenevaluatie geen voorschot 
doen op de kerntakendiscussie.  
 
Bijlage 4 speerpunt college, is bijgevoegd als geheugensteuntje voor de organisatie om mee te nemen 
bij de evaluatie. Of er een startnotitie Vergrijzing wordt opgesteld, is nog niet zeker.  
 
De heer Van der Spoel dringt er op aan het stuk met het resultaat van de tussenevaluatie niet verloren 
te laten gaan tussen de vele stukken die de raad in juni/juli ontvangt.  
 
7. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
25 oktober 2010, met het vastgestelde beleidskader bestuurlijke aanpak mensenhandel 
Mevrouw De Deugd geeft een korte toelichting op haar gespreksnotitie. Haar zorg betreft met name 
de loverboyproblematiek. Het gevoerde nulbeleid t.a.v. seksinrichtingen wil zij niet aan de orde stellen. 
 
De burgemeester laat weten dat het voorliggend kader een regionaal beleidskader is. Wij doen mee 
aan hetgeen op dergelijk punten op regionaal niveau wordt ontwikkeld. Ieder kwartaal is er overleg 
met het onderwijs en is vorengenoemde problematiek een vast attentiepunt. Binnen het onderwijs 
weet men heel goed hoe in voorkomende gevallen te handelen. Dat er meer signalen en aangiften zijn 
over loverboyproblematiek is niet juist. De aandacht voor het probleem is waarschijnlijk groter. 
Wijkagenten houden goed in de gaten wat er rondom de scholen gebeurt. Eventuele signalen over 
loverboyproblematiek kunnen inwoners melden bij de politie. Er hoeft dan nog geen sprake van 
aangifte te zijn. Naar de mening van de burgemeester kan de hulpverlening in Ridderkerk adequaat 
op een probleem als dit reageren. 
 
8. Zienswijze op Ontwerpbegroting OGZRR 
Wethouder Dokter geeft aan dat met deze begroting wordt voldaan aan de gemeentelijke eis om 5% 
te bezuinigen. Basispakket wil zeggen dat alle deelnemende gemeenten dit pakket afnemen. Een 
gemeente kan zelf bepalen of ze wil opplussen. Wat de verschraling inhoudt en waarom daarvoor is 
gekozen, is te vinden op blz. 5 en 6 van de ontwerpbegroting. 
 
De commissie kan instemmen met de conceptbrief zoals het college deze wil versturen. Wel wordt 
afgesproken dat daarin een opmerking wordt gemaakt over de late toezending van de 
ontwerpbegroting. De commissie vindt dat gemeenschappelijke regelingen zich op dit punt aan de 
voorgeschreven termijnen dienen te houden. 
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9. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
17 januari 2011 over programmabegroting 2011 
Wethouder Vroegindeweij verwacht dat dit niveau van informatie ook in de volgende jaren zal worden 
aangeboden. Besloten wordt dit agendapunt ook in de raad te behandelen voor debat. Na dat debat 
zal in het Presidium worden besloten hoe met dit onderwerp in het vervolg moet worden omgegaan 
(bijv. direct agenderen ook voor de raad). 
 
Op vragen laat wethouder Vroegindeweij het volgende weten. De groei van het accres heeft voor 
Ridderkerk tot gevolg dat in plaats van een verlies, sprake zal zijn van een kleine meevaller. De 
rijksbezuinigingen zijn echter nog niet te kwantificeren en de financiële gevolgen van de overdracht 
van taken aan de gemeenten, zijn ook nog niet bekend. Voor het college zijn de laatste ontwikkelingen 
geen reden de bezuinigingsdoelstellingen bij te stellen. 
 
De gevolgen van de bezuinigingen op de schuldhulpverlening zijn nog niet bekend. De wijze waarop 
het rijk deze bezuiniging tot stand brengt, is immers nog niet bekend. 
 
Ten aanzien van de sociale werkvoorziening merkt wethouder Dokter op dat we weten dat een aantal 
mensen niet van de wachtlijst zal komen. Er is tussen mensen en plaatsen een mismatch. Voor de 
commissie is dit nieuwe informatie.  
 
De heer Dokter laat weten er tevreden mee te zijn over hoe er nu bij het CJG wordt gewerkt. Hij laat 
weten dat er over re-integratie nog een raadsinformatiebrief wordt toegestuurd. 
 
Wethouder Vroegindeweij zegt toe vóór de raadsvergadering van 24 februari a.s. te zullen laten weten 
of het genoemde aantal van 94 woningen (onder kop risico’s) juist is (moet niet een percentage over 
het geheel worden berekend en een boete worden betaald van € 214.000,-) en hoe hard de 
verplichting is om het boetebedrag uit te betalen (convenant Stadsregio). 
 
10. Rondvraag 
Geen. 
  
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.45 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 maart 2011,  
de griffier,          de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 10 februari 2011 

 
Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 18-06-09 
 
 
 
 
23-09-10 
 
 
11-11-10 
 
 
13-01-11 

Beweegvisie Eind 2009 krijgt de raad inzicht in 
resultaat aanpak/uitvoering beweegvisie. 
Er zal dan ook een datum voor een 
evaluatie worden genoemd 
 
Voor de volgende vergadering worden de 
1e resultaten toegestuurd 
 
Raad ontvangt de 1e resultaten vóór de 
commissievergadering van januari 2011. 
 
Raad ontvangt de 1e resultaten vóór de 
commissievergadering van februari 2011 

Dokter Eind 2009 
 
 
 
 
Voor 11 nov. 
2010 
 
Vóór 13 jan. 
2011 
 
Vóór 7 april 
2011 
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2. 11-11-10 CJG 
 

De raad krijgt begin 2011 nader 
informatie stand van zaken CJG. 
Toegevoegd wordt informatie uitvoering 
aanpak RAAK. Tevens wordt informatie 
verstrekt over meldingen bij het AMK uit 
Ridderkerk 
 

Dokter Begin 2011 

3. 11-11-10 Stand van zaken 
dialoog 
Community Safety 
en Praktijktesten 
 

Hierover wordt informatie verstrekt Attema Begin 2011 

4.  2-12-10 Notitie Participatie Mogelijkheden van e-participatie worden 
in 2011 onderzocht. 

Vroeginde
weij 
 

2011 

5. 02-12-10 Regionaal 
Strategische 
Agenda 

Meegedeeld wordt wat wordt bedoeld 
met Beneluxcorridor (i.r.t. Beneluxtunnel) 

Attema  

6. 10-02-11 Toezending 
stukken via griffier 
 

Doelstellingenset en overzicht inbraken 
in 2010 

Districts-
chef 

 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

1. 15-01-09 
14-05-09 
10-02-11 

Indicatiestelling en 
werkwijze De 
Wijzerplaats 

Terugkoppeling n.a.v. raadsbesluit t.a.v. 
motie huisbezoek en indicatiestelling 
(2008-211) 
 

Mw. 
Fräser 

 

2. 11-11-10 Aanrijdenambulan-
ces 

Uitleg verstrekte overzichten wordt voor 
een volgende vergadering geagendeerd 
 

Vrz, griffier Cie 10 maart 
2011 

3. 02-12-10 Bijtende honden Voor een volgende commissie-
vergadering zal de RIB over bijtende 
honden worden geagendeerd 

Griffier Cie 10 maart 
2011 

4. 10-02-11 Bezoek aan 
districtsbureau 

3-D contacten Griffier  

5. 10-02-11 Bijeenkomst 
ontwikkelingen 
politie / planning 
documenten 

Informatieavond voor raadsleden over 
toekomstige ontwikkelingen t.a.v. de 
politie. 

Griffier  

6. 10-02-11 Bezoek aan 
brandweerkazerne 

 Griffier  

 
 
 
 
 

GEMAAKTE AFSPRAKEN TER HERINNERING 
 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 6-10-05 Rijtijden 
ambulances 

Na ontvangst worden de rapportages 
t.k.n. naar de commissieleden gestuurd. 

Griffier  continu 

2. 08-04-09 Nota Verbonden 
partijen 

De griffie plaatst ontvangen 
ontwerpbegrotingen (en wijzigingen) 
gem. regelingen op de gemeentelijke 
website 
 

Griffier continu 
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3. 02-12-10 Postbehandeling Het college informeert de raad periodiek 
over de postafdoening 

College Periodiek  
 

4. 13-01-11 Motie 2010-35 
bezuinigingen 
opvang 
Riederborgh 

Als de instellingen knelpunten melden bij 
het college, stelt het college de raad op 
de hoogte 

 Doorlopend 

 
 
 
 


